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  الباب األول

  مقّدمة

حيتوي هذا الباب األول على خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف البحث، 

 .، أمهية البحث، توضيح املصطلحات، هيكال الفكري و تنظيم البحثحدود البحث

 البحث خلفية  .أ 

م الصوت الذي ي نظااللغة ه. بني فرد إىل فرد آخرال اللغة هي أداة اإلتص

 ١.ا للتعبري عن هدف شخصي أو اإلتصال بني األفراديتكون من الرموز وميكن تغريه

والكالم والرمز، واإلنسانية، واألدوات , والتعسفي, ي منهجيحقيقة اللغة ه

 .اإلتصاليستخدمها األمة يف  اليتعن الكلمات  للغة أيضا لديها معىنا .اإلتصال

 ٢.اليت تستخدمها يف اإلتصال اإلنساين ي نظام من الرموز الصوتية والتعسفيةهاللغة 

  .النّاس، ومنها اللغة العربية إحدى العوامل املهمة يف حياة من ن اللغةإ ,ولذاك

تعليم اللغة العربية هي عملية تبليغ العلوم اللغة العربية من مدّرس اللغة العربية 

كانت اللغة العربية  ٣.التالميذ إلفهامهم واستيعا�م حنو اللغة العربية مع نشرهاإىل 

املدارس واملعاهد، أل�ا من إحدى اللغات السامية وهلا  بنيأكثر اهتماما يف تعليمها 
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تعاىل يف القرآن كما قال هللا   ٤.دور هام لكو�ا ذات أدب جيد وأسلوب حسن

املستشرق  وقال" ٥)٢:سورة يوسف(تعقلون إ�انزلناه قرآ� عربيا لعلكم : "الكرمي

نزل على دمحم صلى  ولقد وصلت اللغة العربية إىل حد الكمال �لقرآن الذي" أرنولد

والميكن . لغة العربية قيمة مرتفيعة وعجيبة للناسل كانت  لكلذ ٦".هللا عليه وسلم

  ٧.ى مبثلهالناس أن يساو 

 الشعوب مجيع بني للتفاهم استعملت اليت اللغات من العربية اللغة كانت

 وهي. اجلامعية الكلية وأكثر واملعاهد املدارس مجيع يف التعليم لغة أ�ا كما العربية

 واستخدمها العامل يف شخصا مليو� مائتني من أكثر �ا تكلم اليت اهلامة اللغة من

  ٩.والفرنسية اإلجنلزية جبانب الدولية اللغات إحدى وهي ٨.رمسية دولة عشرين حوايل

لمهارات لي  لالتسلس. اجلانب النظري الفهم يف للغة العربية إىلتعلم احيتاج و 

والكالم،  تتكون تلك املهارات من اإلستماع، اللغة العربية ويف. اللغوية األربع

وتلك املهارات األربع األساسية تكون اساسا مهما ألجل فهم . والكتابة والقراءة،

تعليم  من املهارات الرئيسية الالزمة يف ن القراءةوإ ١٠.اللغة العربية واستخدامها
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وأما القراءة فهي احدى األنشطة اليت تشتمل إىل منط التفكري والنتيجة  ١١.اللغة

. �لقراءة ايضا يستطيع الناس أن يدرس ويتفاعل خارج نفسه. وحّل املسائل املوجودة

  ١٢.فحسب اللسان بوسيلة ألن احلياة حتتاج إىل اإلتصاالت وهي ليس متن

وكل  ١٣.فيهالفهم ما تشمل على تغيري عالمات الكتابة و  ن مهارة القراءةإ

 قراءة سوى القراءة مهارة عند صعبا ما تتعلق بقراءة الكتب وا�الت والرسائل نعرفها

 مهارة حتتاج. والشدة شكلال حنو القراءة عالمات تستفيد ال أل�ا الكرمي القرآن

 �تى العربية اللغة الكتب القراءة هارةامل أن يقالب ولذلك القواعد استعاب اىل القراءة

 القراءت ستجد مث القواعد فهم اذان. للمطالعة القراءة ليست القواعد فهم بعد

 املعلم كان. اللغة األخرى يفجندها اللغة العربية اليت ال  هذه كلها خصائص. جيدا

حرف مهارة القراءة مها قدرة قراءة األسئلتني ليصل اىل درجة املاللغة العربية سيوّجه 

  ١٤. دون العالمات والفهم ما فيه يف القراءة ةالعربي

وسيلة البد أن يستعملها و  ،تعليم القراءة ملساعدة  سيلةالو الطالب حيتاج 

يستخدم  املاضي يفتعليم اللغة العربية  ألن. العربيةتسهيل تعليم اللغة  املعلم يف

 .ل السبورةاستخدام مواد الدراسة مث عليمية البسيطة ملساعدة املعلم يفالوسائل الت
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لى التفكري، ع التعليم هي كل ما يستعمل أن يرسل التوصية، ويشّجعهم وسيلة

ومن بعض  ١٥.التعليم يراد الطالب حىت يدفع أن يتورط يفوإ والشعور، واإلهتمام،

   .Flash Card)( البطاقة الومضية هي بوسيلة القراءة مهارة تعليم الوسائل يف

لتنمية رغبة  هي احدى من وسائل اللغة الىت تستعمل  البطاقة الومضية

تضمن   هي تدريس لغة اخرى، يرى يوسف الصبارى أن بطاقة الومظييةالتالميذ يف 

يشتمل على سؤال من معارف  األوىل قسم: النشاط قسمني هذامن كل بطاقة 

منها اجلواب الصحيح، ) ثالثة(االخر يشتمل على عدة اجوبة التلميد والقسم 

ه مع بصمت وبكتابة على دفرت  .الصحيحن كل تلميذ أن يعني اجلواب طلوب موامل

ذا النشاط بكتابة احلكاية قصرية خبط واضح مل وضع هن تطور رقم البطاقة، وميك

بعد �ايتها، مث وضع عدة أجوبة على القسم من البطاقة منها اجلواب سؤال 

  ١٦ .الصحيح

املؤسسات التعليمية اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج هي  الثانويةاملدرسة 

أما املعلم . كانت املرافق الكاملة واجلّيدة فيها. اإلدارة الدينية اإلسالمية حتت اإلسالمية

وتطبقها يف تعليم اللغة . يف تعليم واملتعلم  (Flash Card) البطاقة الومضيةهناك قد يطبق 

بل التعليم هناك مل يطبق . قد قام تعليم مهارة القراءة يف هذه املدرسة �خلري. العربية أيضا
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بعضهم يستعملون طريقًة , من �حية املعّلم . إّن أسبابه عوامل املعّلم و املتعّلم. �ألقصى

يستعملون , واألخر. و أن يكون الطالب ملال �ا. ووسيلة قدميًة اليت فيها ترتّكز هلم

أما . هلم قدرٌة خمتلفة ومتنوعة, من أجل الطالب. ائل التعليمية قليلةاملرافَق و الوس

املتخّرجون من املدرسة املتوسطة اإلسالمية فهم خمتلفون بني املتخرّجون من املدرسة 

أقل الواثق الذي من السبب عند الطالب يف مهارة , من الناحية األخرى. املتوسطة

  .�جليدةة اللغة العرب واأن يقرأ نقصونالقراءة وي

إختارت الباحثة هذه املددرسة الثانوية احلكومية األوىل تولونج أجونج ألن 

�نيا، كانت نتيجة . تيجيارسة مكا�ا اسرتاداوال، ألن هذه امل: الدوضوع البحث 

رابعا، يقسم تعليم اللغة العربية إىل . رسة اجناز كثريةدهلذه امل �لثا،". أ"اإلعتماد 

تلك املدرسة  يف خامسا،. بر�مج الدرس واللغة األجنبية وعالة اإلقليميّ ثالثة منها 

 هذا أمر مهم ألنهو , مهارة القراءةيف   (Flash Card) البطاقة الومضية يتم �ستخدام

و . البطاقة الومضيةو قراءة درسة لتطبيق أسلوب مهارة الذه االنتخا�ت املهيف 

من قبل املعلم يف عملية تعليم  (Flash Card) البطاقة الومضية وسيلةبشكل عام، 

هذا األسلوب هو مثرية جدا لالهتمام الدراسة أل�ا ميكن أن تدعم  .العربيةاللغة 

 .تطوير تعليم اللغة العربية، وخاصة يف حتسني مهارات القراء



٦ 

 Flash) البطاقة الومضيةوسيلة ستبحث الباحثة  ,بناء على البيان السابق

Card)   املددرسة الثانوية احلكومية األوىل يف استخدامها عند تعليم مهارة القراءة يف

 استخدام"العلمي �ملوضوع كتب البحث تأن  تريد الباحثة, وهكذا. أجونجتولونج 

 الطالبى القراءة لد مهارةتعليم يف  Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة 

احلكومية األوىل تولونج أجونج للعام  الصف العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية

  ."م٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي 

 البحثمسائل    .ب 

حدد مشكالت  فيما سبق، فإنه ةالباحث هاتاعتمادا على خلفية البحث اليت شرح

 :هذا البحث كما يلي

 مهارةيف تعليم  Flash Card)( البطاقة الومضيةام وسيلة داستخ تطبيق كيف .١

العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الصف  الطالبالقراءة لدى 

 م٢٠١٧/٢٠١٨األوىل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

 Flash)( البطاقة الومضيةام وسيلة داستخ املشكالت وحماوال�ا عنكيف  .٢

Card  الصف العاشر �ملدرسة الثانوية  الطالبالقراءة لدى  مهارةيف تعليم

 ؟ م٢٠١٧/٢٠١٨أجونج  للعام الدراسي  اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج



٧ 

 مهارة يف تعليم Flash Card)( البطاقة الومضيةاستخدام وسيلة  يف تقوميكيف  .٣

الصف العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الطالبالقراءة لدى 

 ؟ م٢٠١٧/٢٠١٨األوىل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

  البحث أهداف  .ج 

  :يليإن أهداف البحث فيما 

 مهارةيف تعليم  Flash Card)( البطاقة الومضيةام وسيلة داستخ تطبيق ملعرفة .١

الصف العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الطالبالقراءة لدى 

 .٢٠١٧/٢٠١٨األوىل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

 Flash)( البطاقة الومضيةام وسيلة داستخ املشكالت وحماوال�ا عنملعرفة  .٢

Card  الصف العاشر �ملدرسة الثانوية  الطالبالقراءة لدى  مهارةيف تعليم

 .م٢٠١٧/٢٠١٨اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

 مهارة يف تعليم Flash Card)( البطاقة الومضيةاستخدام وسيلة  يف ملعرفة تقومي .٣

الثانوية اإلسالمية احلكومية الصف العاشر �ملدرسة  الطالبالقراءة لدى 

  .م٢٠١٧/٢٠١٨األوىل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

  حدود البحث  .د 

  احلدود املوضوعية .١



٨ 

 البطاقة الومضيةاستخدام وسيلة  يف البحث هذا موضوعا الباحثة ددحت

)(Flash Card القراءة مهارة يف تعليم.  

  احلدود املكانية  .٢

املدرسة الثانوية اإلسالمية  يف )MIA( العاشر صفال الباحثة تارخت

  .احلكومية األوىل تولونج أجونج

  احلدود الزمانية .٣

  .م٢٠١٧/٢٠١٨هذا البحث حمصوص يف العام الدراسي 

  البحث أّمهية  .ه 

  :كون هلذا البحث فوائد ما يلية أن تالباحث ترجوبعد أداء البحث 

 الفائدة النظرية .١

وسيلة �ستخدام  القراءة مهارة عملية تعلم وتعليم إلزد�د النظرية يف   )أ 

 .Flash Card)( البطاقة الومضية

 .لرتقية تعليم اللغة العربية لدى مجهور املسلمني  )ب 

 الفائدة التطبيقية .٢

وسيلة  استخدام عن تعليمية معلومات و مداخلة تكون أن: للمدرسة  )أ 

 الطالبلدى  القراءة مهارة تعليم يف Flash Card)( البطاقة الومضية



٩ 

�ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج الصف العاشر 

 .أجونج

 لطالب القراءة مهارة تعليم يف للوسيلة منوذجا تكون أن: للمدّرس  )ب 

 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

 يف كفاء�م تنمية يف همفل مساعدة البحث نتيجة تكون أن: للتالميذ  )ج 

 .القراءة مهارة تعليم

 . اجلامعة ملكتبة الدراسة مراجع ثروة توفر أن: للجامعة  )د 

 يف اآلخرين للباحثني مرجعا البحث يكون أن: اآلخرين للباحثني  )ه 

 .دراسا�م

  توضيح املصطلحات  .و 

  التوضيح النظرية .١

وسيلة هي الة تستعمل �ا مواصلة اإلقرتاح او األخبار من مصدر املتكلم   )أ 

 ١٧.إىل قابل املخاطب

 هي وسيلة من الوسائل التعليمية الىت وسائط التعلم البصرية  الومضية البطاقة   )ب 

 البسيطة على شكل بطاقة برتوي على الصور أو الكتابة اليت يدكن أن تشري 

 ١٨.ستخلصةالطالب على الدواد امل
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 هي كفائة لإلختاذ املعىن يف اصطالحات الصوت املكتوبة مهارة القراءة    )ج 

  ١٩.�لرتتيب يف نظامها املعين

  التوضيح التطبيقي .٢

يف  Flash Card)( البطاقة الومضيةاستخدام وسيلة دراسة وصفية كيفية عن 

الصف العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية  الطالبالقراءة لدى  مهارة تعليم

مث القيام �إلطالع  م٢٠١٧/٢٠١٨احلكومية األوىل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

  . العائقةوالبحث عن عوامل املساعدة والعوامل 

  اهليكل الفكري  .ز 

  :يلي كما تفصيله فيمكن البحث هذا يف الفكري اهليكل بيان وأما

وسيلة ب العربية القراءة مهارةتعليم : وهي املدخالت حتليل عناصر تشمل .١

 عن البحث أجرى ةالباحث تكان لذلك. Flash Card)( البطاقة الومضية

�لتطبيق ( القراءة يف استيعاب Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة استخدام 

 )املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج على طالب

 تعليم مهارة القراءة كيفيةإن وجود مداخالت التحليل كمرجع  النظر�ت عن   .٢

كما شرحه عبد الوهاب  ومشكالته Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة ب
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١١ 

تتم املداخالت : يعىن) ١٧٢: ١٩٨٢( ودمحم علي اخلويل) ٢٠٠٩(رشيدي 

ي لنوع من البحث فيف عملية التحليل أو كدالئل �ستخدام �ج كي

 يف Flash Card)( البطاقة الومضية�ستخدام  تعليم مهارة القراءةاملشكالت ل

 .األوىل تولونج أجونج املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

 وسيلةب مهارة القراءة تعليم اجراء يف  ةكاملالحظ بصفتها ةالباحث تحضور  إن .٣

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  يف Flash Card)( البطاقة الومضية

  .احلقائق اجلمع و املقابلة مع تولونج أجونج

 حثالب أخذ مث وحتيسب حتلل البيا�ت فكانت اإلجراء يتم أن وبعد .٤

 :التايل النحو  جيرى الفكري اهليكل دور وأما. اخلالصة



١٢ 

  اهليكل الفكري

٥.   

٦.   

٧.   

٨.   

٩.   

١٠.   

١١.   

  .)م ٢٠١٨بيا�ت الباحثة  :اإلصدار(

  ١.١: دور اهليكل الفكري

 البطاقة الومضية وسيلة و تعليم القراءةيعاب يتبني لنا من الصورة وجود العالقة بني است 

)(Flash Card  

 البحوث السابقة  .ح 

  :هي مايلي وضوعاملإن البحوث اليت تناولت عن هذا 

يف  البطاقة الومضية�ثري وسائل "ه اليا� حتت املوضوع تالبحث الذي كتب .١

ألوىل تولونج تدفيع تعّلم الكتابة �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ا

 لكيفيا حتليل احلقائق

 :الظاهرة

 حماولة

الطبيعية ملالحظة ا  

ةالباحث  اإلفرتاضات 

يف  بوسيلة بطاقة الومضية استخدام :موضوع

  العربية  القراءة تعليم
 املالحظة الدقيقة 

إجراء التعليم مهارة 

القراءة يف الفصل العاشر 

 الثانويةاملدرسة يف 

اإلسالمية احلكومية 

 األوىل تولونج أجونج

 عملية التحليل مداخلة التحليل

التحليل الوصفي حنو استيعاب 

 بطاقة الومضية بوسيلة املفردات

 :اإلنطر النظري

 العربية القراءة تعليم .١

 بطاقة الومضية وسيلة .٢

 البحث الوصفي



١٣ 

 أما أهداف هذا البحث هي ."م٢٠١٤/٢٠١٥ أجونج للعام الدراسي

 يف تدفيع تعّلم  (Flash Card)البطاقة الومضيةكيف تطبيق وسائل ملعرفة  

الثانوية  تدفيع تعّلم الكتابة �لددرسةيف   البطاقة الومضية�ثري وسائل  وملعرفة

ة يف حبثها الباحث تاستخدم. ألوىل تولونج أجونجاإلسالمية احلكومية ا

وأخذ البيا�ت بطريقة اإلستبانة  التصميم الكمي وعرض البيا�ت برقم

يف   البطاقة الومضية�ثري وسائل  هذا البحث أنونتائج . وحتليلها �خصائية

الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج  تدفيع تعّلم الكتابة �لددرسة

 ٢٠".جيد"أجونج  

البطاقات الومضية واستخدامها " صفويت حتت املوضوع  هتالبحث الذي كتب .٢

دراسية جتريبية �ملدرسة (ىف ترقية قدرة الطلبة على فهم مادة اللغة العربية 

Aceh Banda 11 SMA  .( أهداف هذا البحث فهي ملعرفة كيف أما

استخدام البطاقات الومضية ترقية قدرة الطلبة على فهم مادة اللغة العربية 

استخدمت الباحثة يف ).  Aceh Banda 11 SMAدراسية جتريبية �ملدرسة (

وأخذ البيا�ت بطريقة التجريبية حبثها التصميم الكمي وعرض البيا�ت برقم 

 ونتائج هذا البحث أن. أدوا�ا أختبار واإلستبانة وحتليلها �خصائية

البطاقات الومضية واستخدامها ىف ترقية قدرة الطلبة على فهم مادة اللغة 

                                                             
 اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج  صدار من البيا�ت جامعة اإل ٢٠



١٤ 

 ألن "مقبوال"الفرض الصفري مردودا والفرض البديل حيث يكون  العربية

 ٢١.t.Tableنتيجة أكرب من نتيجة جدول 

 البطاقة طبيق وسائل ت"ري املسلمة حتت املوضوع  خ تهالبحث الذي كتب .٣

املتواسطة  يف تنمية تعليم املفردات لطالب �ملدرسة )Flash Card( الومضية

". م�٢٠١٦/٢٠١٧ليتار للعام الدراسي -اإلسالمية املعارف �كونج

استخدمت الباحثت . تطبيق وسائل يف تنمية تعليم املفردات لطالبملعرفة 

التصميم الوصفي وأخذ البيا�ت من إعداد تدريس املدرس وأفعال  يف حبثها

تطبيق ونتائج هذا البحث أن . وأقوال املدرس والطالب يف تدريس الفصل

يف تنمية تعليم املفردات لطالب  )Flash Card( الومضية البطاقة وسائل 

�قص لعدم استخدام  �ليتار-�ملدرسة املتواسطة اإلسالمية املعارف �كونج

ومن نتائج البحث أن تدريس  .الومضية لبطاقة �املدرس الوسائل إال 

  .)Flash Card( الومضية البطاقة  بوسائل املفردات على العموم جيد

 �ثري "البحث الذي كتبته نوجراها جاتور ويباوا حتت املوضوع  .٤

الطالب يف اللغة العربية يف الوسائل التعلمية السمعية البصرية حنو املهارة 

 يلث للعام الدراساترجناليك فصل الث" موديل"املدرسة املتواسطة اإلسالمية 

ة يف حبثها التصميم الكمي وعرض الباحث تاستخدم ."م٢٠١١/٢٠١٢

                                                             
٢١

 أجيه اإلسالميةصدار من البيا�ت جامعة اإل 



١٥ 

 البيا�ت برقم وأخذ البيا�ت بطريقة اإلستبانة وحتليلها �خصائية

هو كيفية استخدام وسائل  االختالفات يف هذه الدراسات مع هذا البحث

لكن هذه الدراسة وجود أوجو تشابه يف وسيلة االعالم . االعالم بطاقت

 ٢٢.بطاقت والبحث هلا مكان خمتلف

  هيكل مقرنة الدراسة السابقة

  النمرة

امساء الباحثني 

وموضوع البحث 

  ونتائج البحث

  الفرق  الشبه  مسائل البحث  نتائج البحث

  اليا�  ١

البطاقة �ثري وسائل  

الومضية يف تدفيع 

تعّلم الكتابة �ملدرسة 

الثانوية اإلسالمية 

احلكومية األوىل 

تولونج أجونج للعام 

الدراسي 

  .م٢٠١٤/٢٠١٥

  

نتائج هذا البحث 

�ثري وسائل أن 

  البطاقة الومضية

يف تدفيع تعّلم 

الكتابة �لددرسة 

الثانوية اإلسالمية 

احلكومية األوىل 

تولونج أجونج  

 ".جيد"

كيف وسائل البطاقة  .١

الومضية يف تدفيع 

تعّلم الكتابة �ملدرسة 

الثانوية اإلسالمية 

احلكومية األوىل 

تولونج أجونج للعام 

الدراسي 

 .م ؟٢٠١٤/٢٠١٥

كيف �ثري وسائل  .٢

البطاقة الومضية يف 

تدفيع تعّلم الكتابة 

�ملدرسة الثانوية 

اإلسالمية احلكومية 

األوىل تولونج أجونج 

للعام الدراسي 

  .م ؟٢٠١٤/٢٠١٥

 مهارة

, الكتابة

التصميم 

الكمي 

وعرض 

, البيا�ت

برقم وأخذ 

البيا�ت 

بطريقة 

اإلستبانة 

وحتليلها 

  .�خصائية

طريقة 

, البحث

, املهارة

مكان 

  .البحث

طريقة مادة اللغة كيف البطاقات  .١حيث  العربية  صفويت   ٢

                                                             
٢٢

 اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج  صدار من البيا�ت جامعة اإل 



١٦ 

البطاقات الومضية 

واستخدامها ىف ترقية 

قدرة الطلبة على فهم 

مادة اللغة العربية 

دراسية جتريبية (

 �Acehملدرسة 

Banda 11 
SMA  .(  

  

يكون الفرض 

الصفري مردودا 

والفرض البديل 

ألن  "مقبوال"

نتيجة أكرب من 

نتيجة جدول 

t.Table.٢٣ 

الومضية واستخدامها 

ىف ترقية قدرة الطلبة 

على فهم مادة اللغة 

دراسية (العربية 

جتريبية �ملدرسة 

Aceh Banda 
11 SMA .( 

كيف �ثري البطاقات  .٢

الومضية واستخدامها 

ىف ترقية قدرة الطلبة 

على فهم مادة اللغة 

دراسية (العربية 

جتريبية �ملدرسة 

Aceh Banda 
11 SMA .( 

كم قيمة �ثري  .٣

البطاقات الومضية 

واستخدامها ىف ترقية 

قدرة الطلبة على فهم 

مادة اللغة العربية 

دراسية جتريبية (

 Acehملدرسة �

Banda 11 
SMA .(  

, العربية

التصميم 

الكمي 

وعرض 

البيا�ت 

برقم وأخذ 

البيا�ت 

بطريقة 

التجريبية 

أدوا�ا 

أختبار 

واإلستبانة 

وحتليلها 

  .�خصائية

, البحث

, املهارة

مكان 

  .البحث

  خري املسلمة  ٣

تطبيق وسائل البطاقة  

 Flash(الومضية 

Card(  يف تنمية

تعليم املفردات 

لطالب �ملدرسة 

املتواسطة اإلسالمية 

البحث  هذانتائج 

تطبيق وسائل أن 

البطاقة  الومضية 

)Flash 
Card(  يف

تنمية تعليم 

املفردات لطالب 

�ملدرسة املتواسطة 

كيف حطوات  .١

تطبيق وسائل البطاقة  

 Flash(الومضية 

Card(  يف تنمية

تعليم املفردات 

لطالب �ملدرسة 

املتواسطة اإلسالمية 

تعليم 

  , املفردات

التصميم 

  الوصفي 

املهارة 

, التعليمية

مكان 

  .البحث

                                                             
٢٣

 أجيه اإلسالميةصدار من البيا�ت جامعة اإل 



١٧ 

-املعارف �كونج

�ليتار للعام الدراسي 

  .م٢٠١٦/٢٠١٧

  

اإلسالمية املعارف 

 �ليتار-�كونج

�قص لعدم 

استخدام املدرس 

الوسائل إال 

لبطاقة  �

ومن  .الومضية

نتائج البحث أن 

تدريس املفردات 

على العموم جيد 

البطاقة  بوسائل 

الومضية 

)Flash 
Card(.  

-ملعارف �كونجا

�ليتار للعام الدراسي 

 م٢٠١٦/٢٠١٧

كيف مشكالت  .٢

تطبيق وسائل البطاقة  

 Flash(الومضية 

Card(  يف تنمية

تعليم املفردات 

لطالب �ملدرسة 

املتواسطة اإلسالمية 

-املعارف �كونج

 �ليتار؟

كيف حماوالت  .٣

تطبيق وسائل البطاقة  

 Flash(الومضية 

Card(  يف تنمية

تعليم املفردات 

لطالب �ملدرسة 

املتواسطة اإلسالمية 

-املعارف �كونج

  �ليتار ؟



١٨ 

نوجراها جاتور   ٤

  ويباوا 

 �ثري 

الوسائل التعلمية 

السمعية البصرية حنو 

املهارة الطالب يف 

اللغة العربية يف 

املدرسة املتواسطة 

" موديل"اإلسالمية 

ترجناليك فصل 

الثالث للعام 

الدراسي 

  .م٢٠١١/٢٠١٢

 �ثري أن 

الوسائل التعلمية 

السمعية البصرية 

حنو املهارة 

الطالب يف اللغة 

العربية يف املدرسة 

املتواسطة 

اإلسالمية 

ترجناليك " موديل"

فصل الثالث 

للعام الدراسي 

م ٢٠١١/٢٠١٢

  "جيد"

 كيف �ثري  .١

الوسائل التعلمية 

السمعية البصرية حنو 

املهارة الطالب يف 

اللغة العربية يف 

املدرسة املتواسطة 

" موديل"اإلسالمية 

ترجناليك فصل 

 .الثالث

 كم قيمة �ثري  .٢

الوسائل التعلمية 

السمعية البصرية حنو 

املهارة الطالب يف 

اللغة العربية يف 

املدرسة املتواسطة 

" موديل"اإلسالمية 

ترجناليك فصل 

  .الثالث

الوسائل 

, التعلمية

املهارة 

  , الطالب

التصميم 

  الكمي 

املهارة 

, اللغوية

الوسيلة 

, التعليمية

طريقة 

  .البحث



١٩ 

  امسي مرديكيت  ٥

فعالية استعمال "

بطاقة اإلستذكارة  

كوسيلة ترقية 

استيعاب مفردات 

اللغة العربية للفصل 

السابع املدرسة 

الثانوية املشاورة 

  ." سليمان

حبثها يعين  جونتائ

قدرة استيعاب 

التالميذ على 

مفردات اللغة 

العربية قبل 

استعمال وسيلة 

بطاقة اإلستذكارة 

أما  .مل تكن فعالية

قدرة استيعاب 

التالميذ على 

مفردات اللغة 

العربية بعد 

استعمال وسيلة 

بطاقة اإلستذكارة 

فهناك فعالية  

  .كبرية

كيف استعمال  .١

بطاقة اإلستذكارة  

كوسيلة ترقية 

استيعاب مفردات 

اللغة العربية للفصل 

السابع املدرسة 

الثانوية املشاورة 

 سليمان ؟

كيف فعالية  .٢

استعمال بطاقة 

اإلستذكارة كوسيلة 

استيعاب  ترقية

مفردات اللغة العربية 

للفصل السابع 

املدرسة الثانوية 

  املشاورة سليمان؟

الوسائل 

, التعلمية

املهارة 

  , الطالب

التصميم 

  الكمي

املهارة 

, اللغوية

طريقة 

  .البحث

 ١.٢ مقرنة الدراسة السابقةاجلدوال 

  تنظيم البحث  .ط 

العلمى حىت تسهل  ملية ىف كتابة البحثالشروط الع ستكملتأن  تنبغى للباحثة

البحث ىف هذا البحث العلمى   تنظيموأما . اىف فهم جمتو�� بتهاىف عمليات كتا هلا

  :كما يلى

ومواقف املشرف، وتصديق جملس  صفحة املوضوع،: ألول، وحيتوى على القسم ا

  . واملعلقات املناقشة، واإلهداء، والشعار، وكلمة الشكر، ومالخص، وفهرس،



٢٠ 

خلفية : مة، حيث تشتمل مقدّ : الباب األول وحيتوى علىالقسم الرئيسي 

أمهّية البحث، توضيح  أسئلة البحث، أهداف البحث، حدود البحث، البحث،

  .تنظيم البحثهيكال الفكرى، البحوث السابقة،  املصطلحات،

تشتمل على  وهي  مهارة القراءة مفهومالنظر�ت وتشتمل على : الباب الثاىن

القراءة وتعريف مهارة القراءة وأهداف تعليم القراءة وأمهية القراءة يف مفهوم مهارة 

مفهوم الوسيلة التعليمية وأنواع  الوسيلة التعليمية تشتمل على. التعليم اللغة العربية

الوسيلة التعليمية ودور الوسيلة التعليمية يف عملية التعلم والتعليم وشروط اختيار 

مفهوم  .التعليميةوسيلة التعليمية وفوائد استخدم الوسيلة الوسيلة التعليمية واعداد ال

 البطاقة خصائص و  البطاقة الومضيةوتعريف  Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة 

   .القراءةوبطاقات يف تعليم . البطاقة الومضيةانواع و  الومضية

منهج البحث حيث يشتمل تصميم البحث، ومدخل البحث، : الباب الثالث

، ومصادر احلقائق، وطريقة مجع احلقائق، أدوات ةالبحث، وحضور الباحثوموضوع 

  و مراحل البحث, مجع احلقائق، وطريقة حتليل احلقائق، وتفتيش صحة احلقائق

  .  بيان املوجز عن املوضوع البحث وتقدمي نتائج البحث : الباب الرابع 

  .واإلقرتاحات اخلالصةاخلامتة حيث تشمل على  : الباب اخلامس

 




